
Test diagnostyczny dla klas maturalnych z Operonem 2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży  

Poziom Data/godzina egzaminu Przedmiot/czas egzaminu Miejsce egzaminu/ilość osób Skład zespołu 
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12.04.2021 r. (poniedziałek) 

9:00 

JĘZYK POLSKI /170 min. 

50 osób 

 

Sala 204 /11 osób/4Tż  

(w tym:1 osoba LG + 30 min.) 

1. Z. Wojtalik 

 

Sala 214 /20 osób/4Ti 
1. J. Gołembiewski 

 

Sala 307 /17 osób/3SP 
1. D. Łęga-Sadowska 

 

Sala 216  

1 osoba (ZJ+30 min.) 

1. A. Mastalerz 

Sala 301/1 osoba (komputer) 
1. J. Homman 

13.04.2021 r. (wtorek) 

9:00 

MATEMATYKA/170 min 

50 osób 

 

 

Sala 204/11 osób  

(w tym:1 osoba + 30 min.) 

1. M. Stacherski 

 

Sala 214/21 osób 
1.  L.Wollert 

 

Sala 307/17 osób 
1. P. Malinowski 

Sala 216/ 

1 osoba (ZJ+30 min.) 

1. M. Danielska 

 

14.04.2021 r./(środa) 

9:00 

JĘZYK ANGIELSKI/120 min 

50 osób 

Sala 204/11 osób 

(w tym:1 osoba + 30 min.) 

1. J. Górtowski 

  

Sala 214/20 osób 
1. E. Piątkowska 

 

Sala 307/17 osób 
1. K. Bogalecki 

 

Sala 216/1 osoba (ZJ+30 min.) 
1. M. R. Kowalska 

 

Sala 301/1 osoba (komputer) 
1. K. Szawczak 

 

 

UWAGI: 

1) Test zostanie przeprowadzony jeżeli pozwolą na to przepisy prawa regulujące sytuację epidemiologiczną. 

2) Tylko zdrowi uczniowie, których rodziny nie są objęte kwarantanną i izolacją mogą brać udział w teście. 

3) Uczniowie podchodzący do testu muszą przestrzegać poniżej podanych wytycznych oraz zarządzeń dyrektora szkoły. 
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WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA TESTU DIAGNOZUJĄCEGO: 

 

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-

19. 

1.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) uczniowie 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami. 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się zajęcia 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem  sytuacji, gdy zgodę 

na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od 

innych uczniów. 

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą. 

1.8. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 

zakryte usta i nos. 

1.9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w 

których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów. 

2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca  w sali (w 

trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali. 

2.1. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany  

test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu  

niezbędnego odstępu. 

2.2. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu  

miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych  

w przeprowadzanie testu w danej sali). 

2.3. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg testu diagnostycznego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od 

uczniów oraz od pozostałych nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i 

nos oraz mieć założone rękawiczki). Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny; 

konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować 

odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów. 
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2.4. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby 

uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

1) zadania na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD 

2) sytuacje, w których sale są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

2.5.Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie testu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku 

nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostyczneg0. 

2.6. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych. 

2.7. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz  

mają zakryte usta i nos. 

2.8. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy  

z arkuszem  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście. 

2.9. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

3. W przypadku testu diagnostycznego, do którego przystępują niepełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe. W przypadku uczniów 

pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego –w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe. 

3.1. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

3.2. Uczestnictwo z teście (w formie stacjonarnej) nie jest obowiązkowe. 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODCZAS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO: 

1. Odpowiednio (kilka dni)  przed testem diagnostycznym, wychowawcy klas przekazują uczniom wytyczne dotyczące testu diagnostycznego oraz 

przypominają zarządzenia dyrektora związane z Covid-19. 

2. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w teście diagnostycznym są zwolnieni z zajęć do godz. 12:20. Zajęcia od godz. 12:30 odbywają się zgodnie z planem lekcji. 

3. Nauczyciele sprawdzają prace w ciągu tygodnia, opracowują wyniki, wyciągają wnioski i przesyłają informacje do dyrektora szkoły. 


